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LimbU

LimbU is een gemeenschapsmunt die alle Limburgse partijen, van overheden tot bedrijven en van verenigingen tot individuen, wil verbinden
om samen de handen in elkaar te slaan en te bouwen aan een groener en warmer Limburg.
Uitmuntend Limburg is volop bezig met het finaliseren van de erkenning van de LimbU als een gemeenschapsmunt door de Nationale Bank.
In afwachting van de goedkeuring door de Nationale Bank wordt LimbU geïntroduceerd als een punt en dit vanaf 23 april 2018.
Concreet betekent dit dat wanneer je bij e-portemonnee 1.250 punten verdiende met het omruilen van een rol huisvuilzakken, je hiervoor 12,5
LimbU zal ontvangen. Je zal hiervoor nog steeds 2 tickets Euroscoop mee kunnen aankopen (1 ticket = 625 e-portemonneepunten = 6,25
LimbU).

Overzicht van de acties
VERDIENACTIES
Vanaf 23 april 2018 kan je opnieuw LimbU verdienen met volgende acties:
 1 rol grote of 2 kleine rollen huisvuilzakken binnenbrengen:
 1 grote rol = 12,5 LimbU,
 1 kleine rol = 6,25 LimbU,
 Opruimen van zwerfvuil: max. 100 LimbU vanaf 2019.
VERZILVERACTIES
Aan de verzilverkant zal je als burger de LimbU-punten kunnen omruilen tegen:
 Ticket Euroscoop = 6,25 LimbU
 Ticket Kinepolis = 8,5 LimbU
 Reischeque NMBS = 9 LimbU
 De Lijn ticket = 15 LimbU
 Rol pmd-zakken = 3 LimbU
 Rol groenafvalzakken = 2,5 LimbU
 Bon voor een kip = 6,25 LimbU
Afhankelijk van het product kan je de LimbU-punten verzilveren door:
 je aan te melden op de website van LimbU en daar je tickets e.d. aan te vragen,
 aan het onthaal van het stadhuis je punten in te ruilen voor PMD-zakken, …

Betalen met LimbU
LIMBU SMARTCITY BETAALKAART
De LimbU betaalkaart bevat een barcode en QR-code, een magneetstrip en NFC technologie, om contactloos te betalen. Deze kaart werkt met

betaalterminals, mobiele apparaten via de app, en computer of laptop via een barcodescanner (optioneel). De kaart is verkrijgbaar vanaf het
najaar 2019.
BETAALTERMINALS
Het LimbU betaalplatform heeft toegang tot het betaalterminalnetwerk van Wordline en CCV. Betalen wordt zo super simpel.

Contactinformatie
Afdeling Grondgebiedzaken - Milieudienst
Milieudienst
Markt 14
3545 Halen

013 61 81 24
 milieudienst@halen.be

Openingsuren

Vandaag gesloten
Morgen open van 13:00 tot 19:00 (op afspraak - huisvuilzakken zonder afspraak)
Alle informatie

Contactpersonen
Zjef Vaes
zjef.vaes@halen.be

